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Sammanfattning
Människor är en förutsättning för arbetsmiljön och är därför också en förutsättning för
arbetsplatshälsan. Detta är framförallt viktigt att ha i åtanke vid arbeten med människor i
komplexa situationer som har problem med till exempel droger, kriminalitet eller våld. Syftet
med föreliggande studie är att synliggöra medarbetarnas upplevelser av handlingsutrymme och
maktrelationer i förhållande till sin arbetskontext på ett behandlingshem för unga män. Med
fokus på tidigare erfarenheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv är syftet även att belysa
relationernas koppling till medarbetarnas hälsa. Tidigare forskning har visat att relationer och
personligheter har betydelse för intagna individers hälsa inom fängelsemiljöer, institutioner och
psykiatriska behandlingskliniker (Wästerfors, 2009; dosReis och Davarya, 2008; Woodall, 2007).
Det är dock inte helt självklart hur medarbetarna påverkas av relationerna i deras arbetskontext,
något som därmed är viktigt och intressant att undersöka.
Denna studie har en kvalitativ ansats som utgår från metodtriangulering med hjälp av
frågeformulär och intervjuer. Empirin består av tretton besvarade frågeformulär och två
djupgående intervjuer som har analyserats genom kodning för att till slut svara på studiens syfte.
Resultaten belyser vikten av flexibilitet för att kunna anpassa sig till en ombytlig arbetskontext,
men också att stödet från och samarbetet med kollegorna påverkar relationen till de unga männen.
Arbetsplatsens relationer påverkar makt och handlingsutrymme, vilka är individuella upplevelser
som ständigt förändras. Medarbetarnas makt och handlingsutrymme i förhållande till de unga
männen upplevs vara större i de situationer där kollegornas stöd och kompetens är närvarande
och mindre då de unga männen vistas i grupp. Detta kan betraktas som en form av kollektivt
handlingsutrymme där kollegorna delar gemensamma uppfattningar och upplevelser rörande en
situation, under förutsättningen att det finns tid och möjlighet till kommunikation mellan
kollegorna. Makt och handlingsutrymme i relationer och situationer på behandlingshemmet
påverkar upplevelsen av stöd och trygghet, något som i sin tur har betydelse för den upplevda
hälsan. Karaktär och flexibilitet är egenskaper som enligt studien krävs av medarbetarna på
behandlingshemmet för att kunna utföra arbetet framgångsrikt. Förutsättningar som främjar
relationsskapande främjar därför också medarbetarnas hälsa.
Nyckelord: medarbetarperspektiv, behandlingshem, sociokulturellt perspektiv, makt,
handlingsutrymme, arbetsmiljö, hälsa
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Abstract
People are a postulate for the workplace environment and therefore also a postulate for the
workplace health. This is especially important to keep in mind when working with humans in
complex situations with problems like drugs, crime or violence. The aim of this study is to
highlight the employees experience of mind as action and power relationship in relation to their
work context on a treatment facility for young men. Focusing on past experiences from a
sociocultural perspective, the aim is also to highlight the relations linked to the health of
employees. Previous research has shown that relations and personalities has importance for
inmates health within prison environments and psychiatric treatment clinics (Wästerfors, 2009;
dosReis och Davarya, 2008; Woodall, 2007). However, it´s not entirely clear how employees are
affected by the relations in their workplace environment, which therefore was considered
important and interesting to explore.
The following study has a qualitative approach based on triangulation by using the two methods
of questionnaires and interviews. The empirical data consisted of thirteen questionnaires and two
more in-depth interviews which have been analyzed with coding to finally answer the aim of the
study.
The findings highlight the importance of flexibility in order to adapt to a changeable work
context, but also that the support from and the cooperation with the colleagues affect the relations
to the young men. The workplace relations affect power and mind as action, which are individual
experiences that are constantly changing. The employees power and mind as action towards the
young men is perceived to be greater i those situations where colleagues´ support and expertise
are present and perceived smaller when the young men are staying in groups. This can be
considered a form of collective mind as action where colleagues share common perceptions and
experiences concerning the situation, under the premise that there is time and opportunity for
communication between colleagues. Power and mind as action in relationships and situations at
the treatment center affects the perception of support and security, which in turn have a bearing
on the perceived health. Character and flexibility are qualities which, according to the study are
requested by the employees at the treatment center to carry out the work successfully. Conditions
that promote relationship building therefore also promotes the employees health.
Keywords: employee perspective, treatment facility, sociocultural perspective, power, mind as
action, workplace environment, health
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1. Inledning
Det är allmänt känt att merparten av människor spenderar mycket tid på arbetsplatsen. Därför är
relationen mellan arbetsplats och medarbetare viktig för att kunna främja och bibehålla en god
hälsa både för arbetsplatsens skull, men också för samhället i stort och de enskilda individerna.
Arbetsmiljön utgör då en viktig faktor för att varje individ skall kunna uppnå en god hälsa
(Tangen & Conrad, 2009).
Som en del av arbetsmiljön har människorna stor betydelse för upplevelsen av hälsa. Sandberg
(2011) lyfter till exempel det goda samarbetets positiva påverkan på hälsan i arbetslivet, medan
Bryan & Gregory (2013) beskriver vikten av kommunikation för att kunna skapa trygghet. Även
Eriksson Tinghög (2013) berör människornas betydelse för arbetsmiljön då författaren menar att
medarbetarnas perspektiv är viktigt att ta hänsyn till när hälsorelaterade utbildningar utformas.
Människor utgör en del av arbetsmiljön och är därför också en del av förutsättningarna för
arbetsplatshälsan, inte minst vid arbetsplatser som syftar till att på något vis beröra och hantera
människor i komplicerade situationer.
En ytterst komplex miljö återfinns på de behandlingshem där ungdomar omhändertas med stöd av
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU], eller döms enligt lagen om
verkställighet av sluten ungdomsvård [LSU]. Till följd av omständiga/komplicerade privata
situationer eller former av lagbrott skall ungdomarna omhändertas och behandlas i miljöer som i
vissa fall är fängelseliknande. Hur man omhändertager och sätter gränser samtidigt som
behandling och främjande arbete ska ske är en problematik som medarbetarna behöver hantera.
Då blir det också intressant att undersöka hur medarbetarna upplever sin hälsa i förhållande till
denna problematiska arbetsmiljön och relationerna däri.

1.1. Vikten av relationers betydelse
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande och utveckling i ett socialt samspel med andra
människor (Säljö, 2010; Wenger, 1998), varpå relationer på arbetsplatsen blir en förutsättning för
den arbetsmiljö som råder. På olika sätt kan då relationer mellan individer på arbetsplatsen
påverka lärande, utveckling, men också hälsa både positivt och negativt. Sociala samspel och
dess påverkan är en utgångspunkt för studiens relevans, då det utvecklas och formas relationer i
arbetskontexten och relationerna är en förutsättning för att lärande ska kunna ske på
behandlingshemmet. På så vis går relationer, lärande och hälsa hand i hand, en aspekt att ta ansats
ifrån speciellt i komplexa arbetsplatser där individernas lärande och utveckling på ett så tydligt
sätt skall leda dem vidare mot ett mer hälsosamt liv.

1.2. Tidigare forskning
Bland studier som är gjorda inom fängelsemiljöer belyser Avdi och Sudipto (2012) att anställda
som utsätts för ilska, frustration, depression och hot har en benägenhet att vara mindre nöjda med
sina jobb, varpå arbete inom fängelsemiljön har betydande effekt för självständigheten och
arbetstillfredsställelsen. Det är många omkringliggande faktorer som spelar in, men ilska,
frustration, depression och hot som de anställda inom fängelsemiljön får uppleva kan i
förhållande till ett sociokulturellt perspektiv till viss del förstås som ett resultat av relationer inom
miljön. Det kan då konstateras att arbete som sker inom fängelseliknande miljöer alltid behöver
betraktas i förhållande till relationer inom dess kontext och kräver väl anpassade metoder för att
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skapa såväl förståelse som en hälsofrämjande arbetsplats.
Två andra studier, varav en är gjord bland unga kriminella killar (Woodall, 2007) och en annan
på ett psykiatriskt behandlingshem för ungdomar (dosReis & Davarya, 2008), berör på olika sätt
medarbetarnas betydelse för de intagnas hälsa, medan vi har svårt att finna forskning som berör
den omvända relationen, de intagnas betydelse för medarbetarnas hälsa. Eriksson Tinghög (2013)
har studerat hur medarbetare från tre arbetsplatser upplever en alkoholutbildning, varpå studiens
resultat belyser vikten av ett medarbetarperspektiv för att kunna utforma hälsofrämjande
utbildningar. Som den betydande del av arbetsmiljön som medarbetarna är, utgör deras
perspektiv även en viktig del, inte bara för att nå hälsofrämjande utbildningar utan även för att nå
en hälsofrämjande arbetsplats.
Med stöd i ovanstående resonemang har föreliggande studie genomförts för att undersöka
medarbetarnas upplevelse av makt och handlingsutrymme på ett behandlingshem för unga
män. De unga männen på avdelningen har olika bakgrunder och erfarenheter av till exempel brott,
drogmissbruk eller andra problem och har omhändertagits med stöd av LVU eller dömts enligt
LSU. Relationen mellan medarbetarna och de unga männen är en grundläggande förutsättning för
att kunna behandla de unga männen, skapa lärande och utveckling som tar dem vidare i livet. Hur
medarbetarna upplever relationen är ett perspektiv som är minst lika viktigt att undersöka, men
som tidigare inte gjorts i lika stor utsträckning enligt de få artiklar som påträffades med relation
för området..

1.3. Nytta och relevans för det hälsopedagogiska området
Studiens relevans för det hälsopedagogiska området kan betraktas ur flera perspektiv. Arbetet på
behandlingshemmet präglas av ständig kontakt med unga män som har problematiska bakgrunder
och därför kräver speciell behandling och bemötande. Med det i åtanke utgör arbetskontexten
påfrestningar på medarbetarnas hälsa och kanske då framförallt den psykiska hälsan. Studien
berör medarbetarnas upplevda relation till de unga männen som en del av, men också som en
förutsättning för arbetskontexten. På så vis är den upplevda relationen också en förutsättning för
hälsa, både de unga männens, medarbetarnas och den övergripande hälsan på arbetsplatsen.
Empirin analyseras framförallt utifrån pedagogiska perspektiv, vars koppling sedan diskuteras i
förhållande till hälsa. Några renodlade hälsoteorier används därför inte utan analysarbetet
fokuserar framförallt på teorier kring lärande och relationer med betydelse för informanternas
arbetsmiljö. Det hälsopedagogiska perspektivet träder därför framförallt fram på ett övergripande
plan som reflekterar framtida insatser och områden som är intressanta för en hälsopedagog att
undersöka och förhålla sig till vid hälsofrämjande arbete inom liknande arbetsmiljöer.
Arbetsmiljö och förutsättningar i arbetskontexten är områden som är av vikt för det
hälsopedagogiska området. Att grundligt undersöka dessa förutsättningar är nödvändigt för att
långsiktigt kunna arbeta med utveckling och hälsofrämjade insatser. Studien bidrar således med
ytterligare aspekter att ta hänsyn till vid arbetsmiljöarbete i problematiska kontexter men lyfter
också vikten av relationernas betydelse för detta arbete.
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2. Syfte & frågeställningar
2.1. Syfte
Syftet med föreliggande studie är att synliggöra medarbetarnas upplevelser av handlingsutrymme
och maktrelationer i förhållande till sin arbetskontext på ett behandlingshem för unga män. Med
fokus på tidigare erfarenheter utifrån ett sociokulturellt perspektiv är syftet även att belysa
relationernas koppling till medarbetarnas hälsa.

2.2. Frågeställningar
Hur upplever medarbetarna maktrelationerna i arbetskontexten?
Utifrån medarbetarnas upplevelse av maktrelationer i arbetskontexten, hur förhåller sig deras
handlingsutrymme i förhållande till de unga männen på avdelningen?
På vilket sätt kan relationerna i arbetskontexten påverka medarbetarnas upplevda hälsa och
välbefinnande?
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3. Bakgrund
Nedan redovisas nödvändig information för att förstå i vilken kontext studien befinner sig.
Kapitlet innehåller information om behandlingshemmet, tidigare forskning, kunskapsbidrag,
definitioner och begrepp samt forskningsperspektiv.

3.1 Om behandlingshemmet
Följande information om behandlingshemmet införskaffades framförallt under det första mötet
med kontaktpersonen vid studiens inledning, men har också hämtats från behandlingshemmets
hemsida.
De unga männen som kommer till hemmet är mellan 15 till 20 år och är omhändertagna med stöd
av LVU eller dömda enligt LSU (SiS, 2015c). Behandlingshemmet tar bara emot unga män med
olika allvarliga problem som omfattande kriminellt beteende och missbruk av alkohol och droger
i kombination med psykosociala problem av olika slag. En del av de unga männen har dessutom
erfarenheter av flykt från krig eller egna direkta krigsupplevelser.
Behandlingshemmet har fem avdelningar, med både låsbara akut- och utredningsavdelningar
samt behandlingsavdelningar med hög personaltäthet och hög säkerhetsnivå. Det finns även en
utslussningsavdelning, belägen på ett annat hem, som främst är avsedd för ungdomar som
avtjänar sluten ungdomsvård. Studiens deltagare arbetar på en av behandlingshemmets slutna
avdelningar.
De unga männen som vistas på hemmet är för det mesta inte skolpliktiga, men hemmet erbjuder
undervisning på både grundskolenivå och gymnasienivå.
Vardagen på behandlingshemmet är uppbyggd kring en pedagogisk verksamhet och individuella
inriktade behandlingsinsatser, vilket innebär att lärmiljön ska vara utformad och anpassa så att
lärandet kan ske på ett sätt som bidrar till en positiv utveckling hos de unga männen, med målet
att till slut kunna agera och vara en del av samhället (SiS, 2015d). Lärtillfällena som erbjuds är
individanpassade utifrån individens kunskapsbas och ålder, eftersom de har olika bakgrunder och
förkunskaper med sig. Lärtillfällen kan syfta till skolverksamhet men även att lära sig att laga mat
och arbeta i grupp där samarbetet blir en viktig faktor. Viktigt är då att medarbetarna vet hur de
kan möta ett destruktiv och våldsamt beteende så att ett lärtillfälle kan utvecklas (Ibid.).
Behandlingarna syftar även till att skapa ett liv för de unga männen utan droger, kriminalitet eller
annat destruktiv beteende. Hemmet erbjuder en trygg, välstrukturerad och respektfull miljö där en
tydlig och förutsägbar vardag ger de unga männen möjlighet att småningom ta ett allt större
ansvar och kunna utvecklas, för att underlätta anpassning till samhället (SiS, 2015d).
De medverkande i studien arbetar på en sluten avdelning på behandlingshemmet där det har
genomförts en omorganisation som bland annat har inneburit ett ökat antal behandlingsplatser. På
samma yta har avdelningen ökat från åtta till tio platser för de unga männen att vistas och bo på.
Detta innebär inte bara påfrestningar för de intagna unga männen, vars möjlighet till stabila
relationer, kontakter och kommunikation minskar, utan också en mer påfrestande arbetsmiljö för
de anställda och deras relationer till männen.
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3.2. Tidigare forskning
Nedan lyfts den tidigare forskning som påträffats/hittats med relevans för studiens område och
karraktär. Områden som berörs är bland annat hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande,
samt hur personligheter och relationer i komplexa miljöer influerar kommunikation och stöd i
arbetskontexten.
3.2.1. Arbetsmiljöns betydelse för hälsan
Avdi och Sudipto (2012) beskriver i sin artikel en studie som har gjorts bland medarbetare på ett
fängelse. Studiens syfte var att undersöka effekterna av psykosociala faktorers inverkan på
medarbetarnas självständighet och trivsel på fängelset. Resultaten visade att anställda som utsätts
för ilska, frustation, depression och hot är mindre benägna att vara nöjda med sitt jobb.
Ytterligare resultat visade att arbetsförhållanden i fängelsemiljön har en betydande effekt på
självständighet och arbetstillfredsställelse (Ibid.). Resultaten av frågeformulären och intervjuerna
i föreliggande studie kan då ge en kompletterande indikation på hur makt och handlingsutrymme
i relationerna på arbetsplatsen påverkar den psykiska hälsan hos medarbetarna. Vidare kan chefen
utifrån frågeformulären och de djupgående intervjuerna se vilka faktorer som påverkar och vad
som kan främja psykisk hälsa, om det krävs en ändring i arbetsmiljön som kan bidra till att
arbetsplatsen blir mer hälsofrämjande.
3.2.2. Personliga relationer, ett sätt att hantera bråk
Wästerfors (2009) har studerat konflikter på en öppen institution för åtta till tio pojkar. Studien
genomfördes med hjälp av intervjuer, observationer, studiebesök och informella samtal med både
personal och elever på institutionen samt genom journalgranskning, för att sedan analyseras
etnografiskt. Författaren belyser att bråk kan uppstå på raster och kvällar eller när ungdomarna
inte ser meningen med vissa aktiviteter, samt nämner att nya ungdomar upplevs som bråkigare än
de som bott på institutionen en tid. En del av Wästerfors (2009) rapport lyfter bråk i förhållande
till personliga relationer vilket framställs som en faktor som både kan eskalera och minska bråk.
Enligt både personal och ungdomar kan konflikter förklaras i form av att olika personligheter får
utlopp, samtidigt som att aktörernas personligheter i vissa fall kan avdramatisera en konflikt.
Wästerfors (2009) nämner begreppet mikropolitik och syftar till att olika medlemmar i vardagen
tillerkänns olika tyngd. Wästerfors (2009) lyfter framförallt hur olika personligheter i personalen
har olika fördelar i situationer med bråk, samt nämner också att extrapersonal och vikarier kan
betraktas göra intrång i samspel, utan någon personlig framtoning eller kunskap vilket då ökar
konflikter.
Rapporten är granskad utifrån ett sociologiskt perspektiv, men berör delar som även är viktiga
inom pedagogiken. Framförallt den mellanmänskliga interaktionen på institutionen som
Wästerfors (2009) berör är av intresse för vår egen studie. Det är tydligt att bråk mellan individer
på institutioner är ett problem som medlemmarna kan handskas med på olika sätt. Att nyare
ungdomar ofta upplevs som bråkigare än ungdomar som bott där en tid tyder på vikten av att
skapa relationer för att få vardagen mer hanterbar, både för ungdomarna och institutionens
personal. Samtidigt problematiseras situationen på den låsta avdelning på behandlingshemmet
som vår egen studie tar utgångspunkt ifrån, eftersom ett ökat antal ungdomar som kommer och
går, så tydligt innebär en större arbetsbelastning och större risk för konflikter. Den mikropolitik
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som författaren nämner är ett perspektiv på mellanmänskliga relationer, varpå olika individers
“tyngd” kan tolkas som mer eller mindre tillgång till makt att påverka någon annan. För
Wästerfors (2009) är det själva konflikten och dess olika förutsättningar som är i fokus. För vår
egen del är det medarbetarnas perspektiv på den relation de har till ungdomarna som är intressant
att undersöka. Eftersom den relationen utgör grunden i vardagen på behandlingshemmet har den
också mycket stort inflytande på personalens hälsa.
I en annan studie värd att nämna i sammanhanget försöker dosReis och Davarya (2008) att få
förståelse för vad som leder till ett aggressivt beteende bland ungdomar genom 18
semistrukturerade intervjuer med personal på ett offentligt psykiatriskt behandlingshem för
ungdomar. Det framkommer att personalens perspektiv centreras på tre olika teman, förståelse av
ungdomen, syn på interaktionen med miljön och perspektiv på servicesystemets policys och
tillvägagångsätt. En del av resultatet som berör interaktionen med miljön belyser den
interpersonella relationen mellan personal och ungdom, varpå resultatet antyder att det finns sätt
för personalen att prata och handskas med ungdomar som kan lugna ett aggressivt beteende.
Vidare framgår det även att det är viktigt med stöd från medarbetarna för att handskas med
ungdomarna och deras beteende i olika situationer. Artikeln lyfter fram att personalen inte är mer
än människor som också kan vara nära till utbrott i vissa lägen, varpå uppmärksamma kollegor
kan byta av och ta över situationen med ny energi och på så sätt samarbeta och stödja varandra.
Det framgår inte uttryckligen om personalen i studien uppskattar ett sådant beteende och
samarbete, men om känslorna diskuteras öppet så skapar det en möjlighet att bättre handskas med
krissituationer och kan på så vis skapa en större säkerhet för både ungdomar och personal
(dosReis & Davarya, 2008).
3.2.3. Relationer och hälsa
Woodall (2007) har gjort en kvalitativ studie som undersöker barriärer för en positiv mental hälsa
i en grupp med unga kriminella utifrån deras egna perspektiv. Studien genomfördes med hjälp av
fokusgrupper och intervjuer tillsammans med unga killar på en institution för unga kriminella
killar, 18-21 år. En del av resultatet berör de anställdas påverkan på de unga killarnas mentala
hälsa. Alla deltagarna ansåg att personalen påverkade deras mentala hälsa på olika sätt. Viss
personal upplevdes som positiv och engagerade sig för att de unga killarna skulle ta sig igenom
rehabiliteringen, utvecklas och få nya kunskaper. Samtidigt fanns det även annan personal som
upplevdes missbruka sin position och behandlade ungdomarna respektlöst. Slutligen diskuteras
den komplexitet som krävs av personal för att arbeta med och hantera unga kriminella.
Personalen behöver visa deltagande, kontakt och stöd men också makt, auktoritet och ordning
varpå en sorts väg mittemellan krävs. Studiens fynd stödjer värdet av kvinnlig personal, som kan
indikera att en mer känslig natur, som här förknippas med kvinnlighet, krävs för att balansera den
annars macho-manliga kulturen som dominerar i fängelser.
Woodall (2007) belyser på sätt och vis relationen mellan personal och ungdom på en institution,
men framställer framförallt komplexiteten av arbetsmiljön och det arbete en anställd på en
institution utför. Det framstår då tydligt att ytterligare forskning krävs för att undersöka ett
motsatt perspektiv på miljön nämligen hur personalen upplever sin arbetsmiljö i relation till
ungdomarna. För som Woodall (2007) benämner är det en speciell arbetsmiljö som medarbetarna
vistas i som kräver en viss karaktär på de anställda. Därav är det viktigt att undersöka hur
medarbetarna betraktar sin arbetsmiljö för att kunna synliggöra behovet av förändringar och
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förbättringar som kan bidra till att miljön för de anställda blir mer hälsofrämjande snarare än att
miljön påverkar hälsan negativt. På så vis kan bristande resurser synliggöras eller möjliga
utvecklingar kring arbetsmiljön och dess påfrestning.
3.2.4. Det viktiga medarbetarperspektivet
Eriksson Tinghögs (2013) studie berör uppfattningar och åsikter bland anställda från tre olika
arbetsplatser som deltar i en alkoholutbildning. Med hjälp av tio gruppintervjuer och enkätsvar
(n:298) med både bestämda och öppna svarsalternativ syftade studien till att undersöka åsikter
och uppfattningar i förhållande till interventionens innehåll och effektivitet samt vilka
bakomliggande föreställningar som leder till dessa åsikter.
Alkoholutbildningen verkar uppfattas som rättmätig och relativt oproblematisk, varpå de flesta
åsikter fokuserar på grundläggande tillvägagångsätt som att den inte bör vara uppläxande eller
moraliserande samt att innehåll och föreläsare är trovärdiga. Ytterligare ett resultat var att
liknande utbildningar uppfattas som användbara, men mestadels för andra, något som kan
kopplas till de två begreppen paternalism och välgörenhet.
Ur deltagarperspektiv betraktas alltså alkoholutbildningsprogram som viktiga och rättfärdigade
eftersom de leder till fördelar för andra, de inom riskzonen. Vidare beskriver författaren att om
utbildningsprogrammet presenteras som hälsopromotivt snarare än som en “riskminskning” så är
sannolikheten större att det uppfattas beröra alla och inte bara “de andra”. På så vis beskriver
författaren att resultatet är relevant för alla som planerar och genomför många typer av
hälsoutbildningsprogram.
Bryan & Gregory (2013) belyser vikten av kommunikation mellan personalen och chefen som en
viktig utgångspunkt för att kunna skapa trygghet mellan parterna. Författarna nämner även att
kommunikation kan bidra till att medarbetarna upplever ett bra samarbete sinsemellan. Att chefen
får synpunkter från medarbetarna kan bidra till en överblick över hur medarbetarna tänker kring
olika insatser som ska göras eller som har gjorts på arbetsplatsen. I artikeln användes ett
frågeformulär och sedan telefonintervjuer, varpå telefonintervjuerna användes för att få en mer
djupgående förståelse för hur medarbetarna upplever olika insatser som har genomförts på
arbetsplatsen. Som artikeln betonar är samspel mellan chef och medarbetare en viktig
utgångspunkt för att skapa trygghet på arbetsplatsen. Trygghet kan upplevas som makt över nya
situationer som kan uppkomma på behandlingshemmet, varpå medarbetare som känner sig trygga
med varandra kan finnas där som stöd i nya situationer. På så vis anser vi att studien på
behandlingshemmet utgör en viktig roll för att chefen ska se hur medarbetarna upplever sitt
handlingsutrymme i förhållande till de unga männen.
3.2.5. Sammanfattning av tidigare forskning
Som det framgår av den tidigare forskningen så är arbetsmiljön en förutsättning för att
medarbetarna ska kunna uppleva välbefinnande och hälsa. Det innebär att arbetsförhållandena har
en påverkan på hur hälsan upplevs hos medarbetarna vilket kan påverka självständigheten och
arbetstillfredsställelsen. Den tidigare forskningen belyser även att personligheterna påverkar
konflikter som kan uppstå i arbetskontexten. Vidare beskrivs relationer till andra medarbetare och
till internerna som en förutsättning för att kunna hantera vardagen. Alltså utgör också
kommunikation en bidragande faktor för att kunna skapa trygghet mellan medarbetarna men även
i förhållande till arbetskontexten. Kommunikationen kan leda till att medarbetarna upplever
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samarbete mellan varandra som kan generera ett stöd i olika arbetssituationer som kan uppstå.
Slutligen belyser tidigare forskning även komplexiteten i att behandla och hantera unga
kriminella.

3.3. Kunskapsbidrag
De resultat som träder fram kan utgöra viktig, grundlig information som skulle kunna komma till
nytta vid framtida insatser för att främja arbetsplatshälsan, men kan också bidra till en ökad
förståelse för olika relationer som förutsättningar för hälsan och är relaterade till arbetet på
behandlingshemmet. Studiens resultat förväntas kunna komma till nytta för såväl medarbetarna
och chefen på avdelningen genom en djupare insikt och diskussion kring upplevelser av
arbetskontexten i relation till de unga männen. En djupare förståelse skapar möjligheter att bättre
kunna anpassa insatser för att utveckla och främja arbetsförhållandena på avdelningen. Vidare
förväntas även andra avdelningar med liknande förutsättningar kunna inspireras och ta lärdom av
studiens resultat.
I förhållande till tidigare forskning syftar studien framförallt till att fylla en del av det tomrum
som medarbetarperspektivet utgör bland forskning gjord på behandlingshem eller i liknande
kontexter. Förhoppningarna är slutligen att studiens resultat ska belysa, inspirera och bidra till
vidare forskning inom ett område som är komplext och problematiskt ur flera olika aspekter.

3.4. Definitioner och begrepp
3.4.1. LVU
En ungdom som blir omhändertagen enligt LVU, lag med särskilda bestämmelser om vård av
unga, lever ett ohälsosamt liv med till exempel missbruk eller kriminalitet, eller med föräldrar
som inte kan ge det stöd som ungdomen behöver för en stabil uppväxt (SIS, 2015a). De
förhållanden som ungdomen lever under riskerar hälsa eller utveckling där frivillig vård inte är en
tillräcklig insats där socialtjänsten utreder och förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård och
omhändertagande (SIS, 2015a).
3.4.2. LSU
Med LSU, menas sluten ungdomsvård. För att bli omhändertagen med stöd av LSU har
ungdomen begått allvarliga brott under åldern mellan 15-17 år och blir då oftast dömda till sluten
ungdomsvård istället för fängelse (SIS, 2015c). LSU är ett tidsbestämt straff som ungdomarna
avtjänar på speciella avdelningar på SIS, särskilda ungdomshem. Ungdomarna som är dömda till
sluten ungdomsvård kan ha begått bland annat rån, grov misshandel, mord, dråp, narkotikabrott
eller sexualbrott. Det är inte behandlingsbehovet utan brotten som avgör straffets längd och kan
variera mellan 14 dagar och upp till fyra år.

3.5. Forskningsperspektiv
3.5.1. Sambandet mellan teori och empiri
Teori och empiri i en vetenskaplig studie kan växelverka och samspela på olika sätt och benämns
därefter. En studie som tar utgångspunkt ur induktion utgår från empiriska data för att sedan
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kunna dra generella slutsatser, medan en studie som utgår från deduktion drar slutsatser och
formar hypoteser som sedan testas empiriskt (Svensson, 2011). Vidare benämns en växelverkan
mellan induktion och deduktion som abduktion då till exempel teorier underlättar den empiriska
datainsamlingen, som i sin tur sedan används för att specificera teorierna ytterligare (Ibid.).
Med grund i ovanstående resonemang genomförs denna empiriska studie utifrån ett abduktivt
förhållningssätt mellan teori och praktik. Studien inleds med ett frågeformulär utifrån generella
teorier och tidigare forskning. Den empiri som genereras via frågeformulären analyseras för att
ytterligare specificera teorier och angreppssätt i form av två kvalitativa intervjuer. Sedan görs
analyser utifrån det kvalitativa, empiriska material som intervjuerna genererar i syfte att
ytterligare specificera teorier som slutligen leder till en eller flera slutsatser. Studiens förhållande
mellan teori och praktik är således varken rent induktivt eller deduktivt utan snarare en
växelverkan däremellan, vilket gör förhållandet abduktivt.

4. Teoretisk referensram
De teorier som används beskrivs nedan mer utförligt tillsammans med dess koppling till och
relevans för den föreliggande studien.

4.1. Sociokulturellt perspektiv på lärande
Studiens grundläggande utgångspunkt är sociokulturellt perspektiv på lärande då Säljö (2010)
menar att lärande, kunskap och erfarenheter utvecklas i samhället och mellan människor. På så
vis skapas också en förståelse för hur lärande, kunskap och erfarenheter skiljer sig åt mellan olika
samhällen och kulturer. Det sociala sammanhanget får stor betydelse för hur människor handlar
och agerar i olika situationer varpå lärande är något som sker kontinuerligt med både goda och
negativa följder (ibid). Kopplat till föreliggande studie är ett sociokulturellt perspektiv på så vis
är en förutsättning för den interaktion som sker mellan medarbetarna och de unga männen på
avdelningen. Vidare är därmed medarbetarnas relation till de unga männen något som skapas och
omvandlas i den sociala kontexten med dess olika förutsättningar. Medarbetarnas upplevelser kan
därför aldrig tas ur sitt sammanhang, utan behöver hela tiden reflekteras mot de olika
förutsättningar som finns däri.
En central del i sociokulturellt perspektiv är att situationer och handlingar är medierande, att
människor använder sig av olika redskap och verktyg för att kommunicera (Säljö, 2010).
Redskapen utvecklas och tillskrivs olika betydelser i kommunikativa processer och beskrivs såväl
som materiella, språkliga och intellektuella, varpå en handling inte skulle ske utan några
medierande redskap (ibid.). Även dessa villkoras av den kontext de utförs i, men är också
förutsättningar för de relationer som utvecklas. Alltså är det av stort intresse i undersökningar
som syftar till att belysa människors upplevelser av olika relationer, att även spegla varför och på
vilket sett handlingar sker för att på så vis synliggöra fler bitar av kontexten.
Språket betraktas som ett viktigt kulturellt redskap för mediering och kommunikation inom ett
sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010). Vidare menar författaren att människor varseblir, minns
och handlar med hjälp av de tillgängliga medierande redskapen. Detta stöds av ovanstående
tidigare forskning (dosReis & Davarya, 2008; Avdi & Sudipto, 2012) som på olika sätt belyser
hur kommunikation direkt eller indirekt påverkar både handlingar, relationer och hälsan hos de
deltagande individerna. Med den utgångspunkten kan språkliga skillnader i sociala sammanhang
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utgöra en kritisk förutsättning för lärande och utveckling. Skillnader i språkliga kunskaper kan
utgöra ett hinder på behandlingshemmet då de unga männens bakgrunder kan se olika ut, något
som kan bidra till att informationen om behandlingen eller vilka regler som finns på hemmet kan
missförstås eller inte uppfattas på det vis som personalen menar. Därav är det viktigt att anpassa
språket till det sociala sammanhanget så att alla förstår och kan hantera informationen, så att
informationen kan tas tillvara och ett lärande kan ske. Resonemanget får relevans för den
föreliggande studien främst genom att belysa förutsättningar för relationer och interaktioner på
arbetsplatsen som en del av arbetskontexten.

4.2. Praktikgemenskap
En gemenskap där individer lär sig av varandra och tar del av varandras erfarenheter kallas
praktikgemenskap (Wenger, 1998). I dessa gemenskaper behöver inte alla ha lika mycket
kunskap och erfarenheter utan det kan finnas en ”mästare” som lär ut den kunskap som är
relevant i kontexten (ibid.). I den gemensamma kontexten så lär man sig av varandra och med
hjälp av de kulturella redskap som finns i gemenskapen. Lärande i en praktikgemenskap är alltså
någon form av egendom som skapas över tid av grupper med en ihållande strävan efter ett
gemensamt engagemang och mål (Wenger, 1998).
Med relevans för studien så kan avdelningen betraktas vara en praktikgemenskap, varpå
upplevelser av relationer inom kontexten är i fokus för att beskriva förutsättningar för
erfarenheter, kunskaper och lärande.

4.3. Makt
Denna studie berör makt ur perspektivet att det skapas i sociala relationer mellan människor. Den
definition som används utgår från Dahl (refererad i Önnevik, 2010) som menar att makt är en
förmåga att få andra människor att göra sådant som de annars inte hade gjort. Vidare belyser
Önnevik (2010) att makt även är att ha förmågan att hantera osäkerheter. Grupper som har en
förmåga att hantera osäkerheter får därmed makt över organisationen som helhet. En grupp som
har en bra anpassningsförmåga och snabbt kan förhålla sig till nya situationer kan på så vis
förvärva en ökad maktposition.
Önnevik (2010) belyser även att en ledare inom en viss grupp kan få och uppleva status utifrån
egna kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Med begreppet positionsmakt menas att ledaren har
en viss position i hierarkin som utgör makt och inflytande över beslut som ska fattas i
organisationen (ibid.). Medarbetarna kan betraktas som en form av ledare för de unga männen på
avdelningen då det är de som har makten att förmedla vad som är tillåtet och inte utifrån de ramar
och regler som finns. På så vis är begreppet relevant för studien trots att det inte är
ledarskapsperspektivet som är i fokus, utan informanternas upplevelse av makt.
I studien används makt framförallt i relation till begreppet handlingsutrymme för att beskriva de
förutsättningar som finns i arbetsmiljön och för att belysa medarbetarnas upplevelse av relationen
till de unga männen.
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4.4. Handlingsutrymme
För att skapa ytterligare förståelse för hur relationer påverkar arbetskontexten används begreppet
handlingsutrymme. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv syftar handlingsutrymme på de
möjligheter en individ har att själv välja hur hen ska agera och handla i relationen till den andra
individen (Wertsch, 1998). Handlingsutrymme betraktas som en form av medierande handling,
varpå Wertsch (1998) menar att man måste gå bortom den enskilda individen för att förstå hur ett
handlingsutrymme förhåller sig, varpå det alltid måste sättas i ett sammanhang.
I föreliggande studie används begreppet framförallt för att beskriva och belysa det
handlingsutrymme medarbetarna själva upplever i förhållande till de unga männen. Wertsch
(1998) argumenterar för att makt och auktoritet är inneboende begrepp i sociokulturella miljöer,
varpå handlingsutrymmet även behöver förstås i förhållande till perspektiv på makt. Vidare
menar författaren att kulturella verktyg, då även handlingsutrymme, kan ha stor betydelse för
dynamiken i mänsklig interaktion och därmed vara avgörande för maktrelationer inom
interaktionen (ibid.). Makt och handlingsutrymme går därmed hand i hand och utgör
förutsättningar för såväl varandra som relationerna inom den sociala miljön.
Handlingsutrymme utgör alltså en central roll för att kunna beskriva de förutsättningar som på
olika sätt påverkar medarbetarnas relation till de unga männen och samtidigt då även den kontext
som medarbetarna vistas i. Omvänt är kontexten även en faktor som påverkar hur
handlingsutrymmet upplevs hos medarbetarna, varpå de måste förstås i förhållande till varandra.

4.5. Hälsa och psykosocial hälsa
För att beskriva vad hälsa är används i denna studie WHOs (1948) definition av hälsa som ett
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknaden av
sjukdom eller funktionshinder. Vidare belyser WHO (2015) arbetsplatsen samt dess olika
förutsättningar som en av många bestämningsfaktorer för hälsan, varav psykosocial hälsa i
förhållande till arbetsmiljön är föreliggande studies fokus. En definition av psykosociala
arbetsmiljöfaktorer är i sin tur de faktorer som påverkar och berör olika samspel som sker på
arbetsplatsen (Sandberg, 2011). På så vis kan det ytterligare argumenteras för relationernas
relevans och påverkan på hälsa.
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5. Metod
Kapitlet syftar till att beskriva de metoder och tillvägagångsätt som användes i studien.
Hädanefter benämns de medarbetare som deltagit i studien som informanter.

5.1. Tillvägagångsätt
Studiens empiri samlades in med hjälp av två olika metoder, ett frågeformulär och två
djupintervjuer, för att slutligen kunna skapa ett kvalitativt material. Att kombinera olika metoder
kallas för metodtriangulering. Hassmén och Hassmén (2008) beskriver begreppet som ett sätt att
kombinera olika metoder för att sedan kunna jämföra resultat som genererats genom de olika
metoderna. Först användes ett frågeformulär för att få en överblick av hur informanterna
upplevde sin arbetsplats (se bilaga 2). Frågeformuläret syftade till att belysa vad Bjereld, Demker
& Hinnfors (2009) menar är det goda exemplet, att utifrån syftet belysa aspekter av
informanternas upplevelser som är intressanta att undersöka mer djupgående. Frågorna i
frågeformuläret berörde arbetsmiljö, arbetsbelastning samt hälsa och välbefinnande, varpå en
semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) skapades utifrån de mest intressanta resultaten.
Intervjuguiden användes under två mer djupgående intervjuer som syftade till att synliggöra
informanternas upplevelser av arbetsplatsens kontext. På så vis synliggjorde frågeformuläret de
perspektiv som var intressanta att ytterligare analysera och som därmed låg till grund för
operationalisering och vidare undersökning genom två intervjuer. Störst fokus låg på de
kvalitativa resultaten från intervjuerna, men kombinerades och jämfördes med deskriptiv statistik
från frågeformulären för att dels bekräfta och ge tyngd åt studien, men också för att skapa
diskussioner och synliggöra framtida forskningsområden. Genom metodtrianguleringen stärktes
således studiens validitet och reliabilitet samtidigt som tyngd gavs till de resultat som slutligen
presenterades.

5.2. Litteratursökning
Vid litteratursökning användes databaserna ERIC och SAGE Journals, via biblioteket på
högskolan i Halmstads hemsida. Sökningarna gjordes med hjälp av olika kombinationer av orden
institution, total institution, prison, jail, health, staff, power, employee, perspective,
treatment, adolescents, employee, "workplace learning", "health services", "attitude measures",
"measures (Individuals)", opinion, opinions, workplace, “health promotion”, perspective.
Samtliga ord användes då de ansågs ha starka kopplingar till föreliggande studie. Sökningarna
avgränsades till årtalsintervallet 2007-2015. Nyare litteratur hade varit att föredra som
utgångspunkt för studien, men bristande forskning inom fältet resulterade i ett ökat årsintervall
för att till slut kunna finna relevanta och aktuella artiklar och rapporter. Utifrån litteraturens olika
abstract valdes lämpliga artiklar och rapporter ut, för att sedan redovisas som tidigare forskning
och utgångspunkt för föreliggande studie.

5.3. Urval
Studiens urval har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att utgångspunkten för
urvalet var de som fanns nära till hands och hade möjlighet att ställa upp (Hassmén & Hassmén,
2008). Nedan redovisas urvalets relevans för studien och tillvägagångssätt, varpå det sedan
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diskuteras vidare under metodkritik.
5.3.1. Behandlingshemmet och avdelningen
Det behandlingshem som utgjorde arbetsplatsen för studiens informanter valdes utifrån ett
bekvämlighetsurval. Intresset för arbetsplatsen startade genom en personlig relation till en av de
anställda, som sedan ledde till kontakt med föreståndaren för en låst avdelning på
behandlingshemmet som i sin tur blev kontaktperson under studien. Valet av den låsta
avdelningen grundade sig framförallt på den speciella arbetsmiljö som skapas mellan
informanterna och de unga männen som omhändertagits med stöd av LVU och LSU. Vidare
bidrog den ökade arbetsbelastningen efter omorganisationen till en nyfikenhet på hur
avdelningens medarbetare upplevde arbetskontexten med fokus på makt och handlingsutrymme i
förhållande till de unga männen. Eftersom avdelningen utgör en komplex arbetsmiljö då det är
unga män som blivit omhändertagna till följd av olika brott blev medarbetarperspektivet extra
intressant att undersöka. Vi såg det intressant och värdefullt att undersöka hur medarbetarnas
makt och handlingsutrymme påverkas av relationerna till de unga männen på behandlingshemmet.
5.3.2. Informanterna till frågeformulären
Det urval som gjordes av informanter till frågeformulären begränsades till fastanställda på den
slutna avdelningen och alltså ingen extrapersonal. Urvalet utgjordes således av 15 fastanställda på
en sluten avdelning på behandlingshemmet. Valet av fastanställda kändes mer relevant för
studien eftersom dessa individer kontinuerligt har arbetat på hemmet samt vistats och fått
erfarenheter i förhållande till de unga männen mer regelbundet än till exempel extrapersonal. De
fastanställda har även haft tid att skapa relation till de unga männen och sina medarbetare.
Användningen av de fastanställdas perspektiv kan även ha bidragit till en ökad validitet för
studiens resultat eftersom de har mer erfarenhet och har vistats inom verksamheten under en
längre tid, vilket kan ha bidragit till att de har fått vara med om olika beslut som har utformats
under deras tid på arbetet.
5.3.3. Intervjupersonerna
De personer som intervjuades arbetade på den slutna avdelningen under den förmiddag som hade
bokats in för intervjuer. Personerna hade inte kontaktats tidigare utan det var möjlighet och mån
av tid i arbetet som avgjorde vilka intervjupersonerna blev. Urvalet av intervjupersoner till de
djupgående intervjuerna var alltså ett bekvämlighetsurval till följd av de resurser som
arbetsdagen tillät. Det ansågs inte vara något problem att låta de personer med möjlighet få delta
under intervjuerna eftersom alla medarbetare som närvarade under förmiddagen betraktades ha
tillräckligt med kunskap och erfarenheter för att kunna besvara studiens syfte.

5.4. Frågeformulären
Metoden frågeformulär genererar generellt sätt kvantitativa data, men i denna studie syftade
istället frågeformuläret till att utgöra en grund för fortsatt kvalitativ forskning och analyserades
därför också utifrån mer kvalitativa perspektiv. Insamlade uppgifter från frågeformuläret
redovisades därför som deskriptiv statistik i förhållande till den kvalitativa datan från intervjuerna.
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5.4.1. Utformning
Utifrån tidigare enkäter med frågor och påståenden som redan var validerade skapades denna
studies frågeformulär (se bilaga 2). Frågeformuläret utformades med framförallt generella frågor
under följande kategorier:
Arbetsbelastning,
Kontroll & möjligheter,
Arbetskamrater,
Hot & trygghet
Hälsa & välbefinnande
Kategorierna valdes då samtliga betraktades vara intressanta och spännande i förhållande till
arbetskontexten och studiens syfte och frågeställningar. Svaren till frågorna består av skalor i fem
steg, där informanten kryssade i det alternativ som stämde bäst överens med den egna
upplevelsen. Följande alternativ i svarsskalorna användes:
Alltid, Ofta, Ibland, Sällan, Aldrig.
Stämmer precis, Stämmer till stor del, Stämmer till viss del, Stämmer till liten del, Stämmer inte
alls.
Vid några av frågorna fanns det även förtydligande följdfrågor vars svar informanten själv fick
skriva fram. Ejlertsson (2005) nämner att fördelen med en svarsskala som innehåller ett udda
antal steg är att deltagaren inte tvingas ta ställning, utan kan svara helt efter sina egna åsikter,
vilket på så vis stärker frågeformulärens tillförlitlighet.
En pilotstudie utfördes med fem utomstående, oberoende individer för att testa om
frågeformuläret var enkelt att förstå, om det fanns några tolkningsmöjligheter i både frågor och
svarsalternativ, men också om layouten var tydlig och enkel. En pilotstudie genomförs
framförallt för att undersöka om frågorna tolkades på ett annat sätt än konstruktörerna själva
menade (Ejlertsson, 2005). Pilotstudien resulterade i att vissa formuleringar i frågeformuläret
redigerades för att minska risken för feltolkningar, men det lades även till följdfrågor för att
förtydliga och fördjupa svaren.
Ett följebrev konstruerades för att belysa och informera informanterna om praktiska och etiska
aspekter rörande studien (se bilaga 1). Ejlertsson (2005) nämner att ett följebrev behöver vara lätt
för målgruppen att förstå och belysa olika aspekter av undersökningen. Följebrevet skickades
med varje frågeformulär för att informera om oss studenter, studiens syfte, betona att medverkan
i studien var frivillig och belysa hanteringen av datan ur ett konfidentiellt perspektiv. Som
motivation att delta nämndes även vikten av att bidra med upplevelser då det i sin tur kan leda till
tillförlitliga svar, diskussion och utveckling kring arbetsmiljön. Efter feedback från utomstående
individer redigerades följebrevet med fokus på språkbruk för att innehållet skulle vara lätt att
uppfatta.
5.4.2. Datainsamling
Frågeformulären tillsammans med följebreven överlämnades till kontaktpersonen på
arbetsplatsen, vilket skedde i maj 2015. Distributionen av frågeformulären till informanterna
skedde med hjälp av kontaktpersonen. Ett kuvert skickades med varje frågeformulär för att
möjliggöra för informanterna att vara anonyma om de så önskade. Eftersom distributören var
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informanternas chef ansågs det viktigt att möjliggöra anonymitet i den mån det var möjligt för att
på så vis begränsa vem som fick tillgång till datan samt främja deltagandet och motivationen.
Totalt 13 av 15 frågeformulär samlades in en och en halv vecka efter att de hade lämnats ut,
vilket innebär en svarsfrekvens på ungefär 87 %.
5.4.3. Analytiskt tillvägagångssätt
Syftet med analysen av svaren från frågeformulären var framförallt att belysa relevanta områden
att undersöka ytterligare i studien. I förhållande till studiens kvalitativa syfte sammanställdes
datan för mer kvalitativ redovisning i form av deskriptiv statistik i förhållande till de resultat
intervjuerna senare genererade. Resultaten sammanställdes med hjälp av programmet Microsoft
Office Excell och utifrån svaren från frågeformulären formades en intervjuguide med fokus på de
områden som i förhållande till syfte och frågeställningar väckte vår uppmärksamhet och var
intressanta att undersöka ytterligare. Analysen av frågeformulären utgjorde således en grund inför
mer djupgående intervjuer som genererade kvalitativ empiri i form av informanternas upplevelser.

5.5. Intervjuer
Efter sammanställningen av frågeformuläret utformades en intervjuguide som utgångspunkt för
djupintervjuer med två av de fastanställda på en låst avdelning på behandlingshemmet.
Intervjuerna gjordes för att skapa ett djupare perspektiv på hur informanterna upplever sin
arbetsmiljö i förhållande till de unga männen på avdelningen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne
(2011) belyser att det är viktigt att vara väl förberedd inför intervjuer eftersom det skapar en
större möjlighet att intervjun genererar unik information. Genom information som fanns
tillgänglig via behandlingshemmets hemsida och med hjälp av resultaten från frågeformulären
ansåg vi oss vara förberedda och ha grundläggande information om det arbete som utförs på
avdelningen. Detta gjorde det möjligt att ställa relevanta följdfrågor under de djupgående
intervjuerna samt ett bredare perspektiv på deras egna upplevelser i arbetskontexten. Ahrne &
Svensson (2011) belyser att intervjuer används för att samla information om sociala förhållanden
och genererar kreativ empiri för fortsatt arbete. Intervjuer blev då nödvändigt att använda för att
kunna besvara studiens syfte, eftersom det är upplevelser av sociala relationer som står i fokus.
En styrka med intervjuer ansågs även vara att informanternas egna svar och ord står i fokus i
förhållande till de öppna frågorna i intervjuguiden. På så vis tydliggörs informanternas egna
upplevelser, genom citat i resultatanalysen.
5.5.1. Intervjuguide
Den data som frågeformuläret genererade resulterade i olika kategoriseringar som i förhållande
till syfte och frågeställningar utvecklades till en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3).
Intervjuguiden koncentrerades kring tre kategorier:
Uppmärksamhet i förhållande till de unga männen
Upplevelsen av hot och våld på arbetsplatsen
Upplevelsen av stöd och trygghet.
Under varje kategori fanns två till fyra frågor och följdfrågor som syftade till att belysa temat ur
olika perspektiv. Frågorna i intervjuguiden var av öppen karaktär för att skapa möjlighet för
intervjupersonerna att ge väl utvecklade svar rörande deras upplevelser i förhållande till frågan.
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Totalt innehöll intervjuguiden 13 frågor samt förslag på lämpliga följdfrågor och användes som
utgångspunkt och stöd under intervjuerna.
5.5.2. Insamlat intervjumaterial
En period om två timmar bokades in en förmiddag under vecka 21 då två djupgående intervjuer
genomfördes. Intervjuerna genomfördes med en informant åt gången och med två intervjuare
närvarande. Upplägget skapade en möjlighet för oss intervjuare att få ut det mesta möjliga av
intervjuerna, då en ledde intervjuerna, medan den andre antecknade tankar och kommentarer
samt ställde lämpliga följdfrågor.
Vid inledningen av intervjuerna förklarades studiens syfte och intervjupersonerna informerades
om att intervjun var frivillig och att möjligheten fanns att avbryta om de inte längre ville delta.
Båda intervjupersonerna tillfrågades om de gav sitt samtycke till att intervjuerna spelades in. Med
löfte om att det inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt gav båda informanterna sitt
samtycke. Intervjuerna spelades därefter in, med intervjupersonernas samtycke, på en
mobiltelefon i syfte att lättare kunna föra anteckningar om tankar som uppstod under tiden och
därefter förenkla de senare transkriberingarna.
Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor, vilket bidrog till väl
utvecklade svar och en struktur under intervjuerna. Vidare bidrog det till flexibilitet eftersom
möjligheten fanns att anpassa frågornas ordning och följdfrågor efter intervjupersonernas svar.
Vissa frågor kunde då även uteslutas eftersom intervjupersonen redan hade besvarat dem, något
som bidrog till att intervjun flöt på. Intervjupersonerna gavs på så vis även möjlighet att få vara
med och påverka intervjun då de kan ha upplevt att de lättare kunnat dela med sig av upplevelser.
Intervjuer utifrån en semistrukturerad intervjuguide kan på så vis bidra till en styrka i svaren då
intervjupersonerna känner att de blir lyssnade på och att det inte är någon annan som styr eller
påverkar svaren.
Totalt varade intervjuerna i 45 respektive 25 minuter och genomfördes på ett kontor på
behandlingshemmet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner att valet av miljö för en
intervju är viktigt att ta hänsyn till eftersom det kan påverka hur informanten svarar.
Förhoppningarna med att genomföra intervjun på informanternas arbetsplats var att de skulle
känna sig mer bekväma i situationen något som också kan ha bidragit till att de i större
utsträckning var villiga att uttrycka sig relaterat till arbetssituationen. Dock var det extra viktigt
att påpeka informanternas fria vilja så att de inte på något vis kände sig tvingade in i situationerna,
även det för att skapa bekvämlighet under intervjuerna.
5.5.3. Analytiskt tillvägagångssätt
Intervjuerna transkriberades i sin helhet för att sedan analyseras var för sig. Empirin har
analyserats med hjälp av kodning. Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2009) sker kodning
genom att empirin noggrannt läses igenom, för att sedan fokusera på bärande betydelser i
materialet. Textavsnitt, stycken eller meningar sammanfattas kort med ett par ord som summerar
innehållet och utgör en kod. Koden ska vara så konkret och nära det empiriska materialet som
möjligt för att inte bli allt för abstrakt och på så vis behålla relevans för empirin (Ibid.). Koder
med liknande innehåll sätts ihop i kluster, som i sin tur sedan kan kombineras och skapa
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kategorier.
Kodningen av empirin från de båda intervjuerna utgick från samma analysmatris (se bilaga 4) där
intressanta stycken och citat plockades direkt ur transkriberingen in i analysmatrisen så att
anteckningar sedan kunde göras om dess koppling till framförallt syfte och teorier. Citatens olika
innehåll beskrevs även kortfattat i form av en kod, varpå en tydlig överblick skapades och bidrog
till kopplingar inom intervjuerna. Därefter jämfördes koder från de båda intervjuerna och
sorterades sedan in i kluster likt tidigare beskrivning av metoden kodning. De olika kluster som
framkom koncentrerades kring tre kategorier med relevans för studiens frågeställningar.
Kategorierna som till slut utgjorde resultatanalysen var följande:
Makt i förhållande till arbetskontexten
Upplevelser som ökar och minskar handlingsutrymmet
Upplevelser av arbetskontexten i förhållande till hälsa.
Empirin i de olika kategorierna sorterades in i underliggande teman för att på ett mer
lättöverskådligt vis redovisas tillsammans med deskriptiv statistik från frågeformulären i
resultatanalysen. För att kunna urskilja de enskilda intervjupersonernas olika perspektiv användes
de fiktiva namnen Max och Robin då resultatanalysen redovisades. Det ansågs viktigt att de
fiktiva namnen var könsneutrala eftersom även resultatredovisningen var könsneutral till följd av
etiska aspekter.
Utifrån studiens syfte och frågeställningar är det inte enskilda upplevelser som efterfrågas utan
snarare kollektiva upplevelser. Därav har empirin framförallt analyserats med fokus på likheter,
men det ansågs ändå viktigt att särskilja intervjupersonerna i resultatanalysen för att kunna
möjliggöra olika perspektiv på skilda upplevelser. Valet grundade sig främst på möjligheten till
en intressant diskussion och att belysa eventuella förslag på vidare forskning.

5.6. Etiska ställningstaganden
Nedan redovisas reflektioner kring de etiska ställningstaganden som var aktuella under studien.
Reflektionerna tar utgångspunkt kring fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) menar utgör
det grundläggande individskyddskravet.
5.6.1. Informationskravet
Enligt informationskravet skall deltagarna i en studie informeras om undersökningens syfte och
vad resultaten skall generera samt villkor och förutsättningar som rör deras
medverkan, (Vetenskapsrådet, 2002). Detta görs för att deltagaren ska få en överblick om vad
som kommer att utföras och vad som kommer att ske. Genom ett följebrev som skickades med
varje frågeformulär förmedlades studiens syfte ur ett övergripande perspektiv, men informerade
också om ett frivilligt deltagande och en konfidentiell hantering av alla uppgifter och data (se
bilaga 1). Vidare informerades intervjupersonerna även vid inledningen av intervjuerna om
studiens syfte varpå informationskravet ansågs vara uppfyllt.
5.6.2. Samtyckeskravet:
Eftersom ett följebrev, som beskrev syftet med studien och vad deras svar kunde bidra med,
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skickades med varje frågeformulär antogs de informanter som fyllde i frågeformulären även ha
gett sitt samtycke till deltagandet i studien. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att samtycke skall
ske utan påtryckningar, så att individen självständigt fattar beslut över sin medverkan.
Förmedlingen av frågeformulären till informanterna skedde via kontaktpersonen, som också var
avdelningsföreståndare på avdelningen som informanterna arbetade på. Därav var det svårt att
med säkerhet säga att informanterna inte upplevde några som helst påtryckningar, men
förhoppningarna var att de eventuella upplevda påtryckningarna i så fall eliminerades med hjälp
av följebrevet där det framkom att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. Under intervjuerna
var det lättare att säkerställa såväl samtyckeskravet som informationskravet eftersom det var
studenterna själva som utförde intervjuerna och på så vis lättare kunde belysa intervjupersonernas
fria vilja och rätt att avbryta.
5.6.3. Konfidentialitetskravet
Enligt Vetenskapsrådet (2002) syftar konfidentialitetskravet till att skydda uppgifter och
människor från att identifieras av utomstående. Eftersom det var en förhållandevis liten grupp
informanter som fyllde i frågeformuläret, 13 stycken, innebar det framförallt att redovisa en
sammanställning av resultaten på ett sådant sätt att inga svar kunde kopplas till några enskilda
individer. Av samma anledning valde vi även att inte utgå från skillnader som var relaterade till
informanternas kön, utan redovisade och analyserade istället resultaten utifrån hela gruppen för
att inte kunna urskilja eller koppla svaren till enskilda informanter. Woodall (2007) belyser just
värdet av kvinnlig personal för att balansera den annars manliga kulturen som finns i fängelser,
vilket därmed skulle vara ett intressant område för vidare forskning. För att intervjupersonerna
inte skulle kunna urskiljas användes även fiktiva och könsneutrala namn i texten, men ledde
också till det aktiva valet att inte skriva ut namn på varken behandlingshemmet eller avdelningen
som studien utfördes på.
5.6.4. Nyttjandekravet
Nyttjandekravet belyser att de uppgifter som samlats in under studien endast bör användas i den
vetenskapliga studien och inte säljas eller lånas ut för något icke-vetenskapligt syfte
(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom den information och empiri som samlats in endast användes
till föreliggande studie ansågs nyttjandekravet vara uppfyllt.

5.7. Metodkritik
Metodtriangulering användes för att formulera studiens kvalitativa fokus, men också för att stärka
studiens validitet och reliabilitet. Vanligtvis används inte ett frågeformulär för att besvara ett
kvalitativt syfte, varpå observationer eller fokusgrupper ur olika perspektiv skulle vara att föredra.
Observationer hade till exempel kunnat synliggöra viktiga relationer som tidigare inte
uppmärksammats (Hassmén & Hassmén, 2008), men kan inte besvara hur informanterna
upplever dessa relationer. Därför ansågs frågeformulär som ett lämpligare alternativ, särskilt med
tanke på att de dessutom utformades med mer kvalitativa svarsalternativ där individuella
tolkningar av upplevelser var nödvändiga för informanterna att göra för att kunna besvara dem.
Utifrån ett kollektivt perspektiv på syftet hade en eller ett par fokusgrupper varit intressanta att
utföra då denna metod används just för att synliggöra kollektiva upplevelser, uppfattningar eller
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diskurser (Dahlin-Ivanoff, 2011). Eftersom det fanns en viss tidbrist på behandlingshemmet var
det en svår metod att tillämpa då medarbetarna kunde ha upplevt och känt att de inte hade tid
eller resurser att medverka och studien på så vis kunde ha genererat bristande empiri.
Fokusgrupper hade på så vis krävt mer resurser av behandlingshemmet, något som inte var
möjligt. Dessutom var arbetsmiljön ett känsligt perspektiv som kunde ha gjort att medarbetarna
inte ville delge sina upplevelser kring frågor i grupp. På så vis var det lämpligast att utföra
intervjuer.
Kombinationen av frågeformulär och intervjuer var på så vis mer relevant för att berör
medarbetarnas upplevelser utifrån studiens syfte och frågeställningar, så att informanterna själva
fick möjlighet att bidra med så liten påverkan från andra håll som möjligt.
En viktig aspekt till ett kritiskt förhållningssätt gentemot studien är hur bristande tid har påverkat
studiens tillvägagångssätt och resultat. Det framgick under studiens gång att avdelningen och
informanterna vistas i en stundtals mycket stressig och händelserik arbetsmiljö, vilket kan ha
påverkat deras motivation och möjlighet att förstå och svara utförligt vid både frågeformuläret
och intervjuerna.
Endast 13 av 15 frågeformulär besvarades under studien. Bortfallet kan vara ett resultat av att
frågeformulären endast fanns tillgängliga för medarbetarna under en och en halv vecka. Hade
medarbetarna haft en längre tidsperiod på sig att fylla i frågeformulären hade också möjligheten
varit större att samtliga hade fyllts i. Till exempel skulle det kunna vara så att bortfallet berodde
på sjukdom, semestrar eller helt enkelt hur arbetsschemat låg. Frågeformulärens procentuella
svarsfrekvens, cirka 87%, ansågs ändå vara tillräckligt hög för att kunna dra slutsatser utifrån
hela avdelningen.
Skillnaden mellan intervjuernas längd, 45 minuter respektive 25 minuter, kan vara ett uttryck för
tidsbrist. Eftersom intervjupersonerna inte tillfrågades om de under intervjusituationen kände sig
stressade eller upplevde tidsbrist så kan det inte med säkerhet sägas att så var fallet, utan skulle
lika gärna kunna vara till följd av olika personligheter. Trots skillnader i intervjulängd genererade
båda intervjuerna gott om empiri som på både lika och olika sätt besvarade syfte och
forskningsfrågor, varpå tiden ur det perspektivet inte betraktas utgöra något hot mot studiens
reliabilitet.
Urvalet till studiens intervjupersoner skedde genom ett bekvämlighetsurval till följd av tid och
möjlighet. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner att urvalet till intervjuer bör vara så
slumpvist som möjligt för att minska risken för manipulation av något slag. Eftersom endast en
tid var bokad kan alltså urvalet betraktas vara slumpmässigt i den mån det var möjligt utifrån
studiens resurser. Eftersom det var medarbetarnas tid som avgjorde vilka som kunde delta i
intervjuerna var risken liten för manipulation då det inte på förhand gick att svara på exakt vilka
medarbetare som skulle kunna utgöra intervjupersonerna.
Tillvägagångssättet för urval av intervjupersoner kunde däremot ha resulterat i att det inte fanns
tid och möjlighet för någon av medarbetarna att delta, varpå det nästa gång är att föredra att mer
kontrollerat utföra ett slumpmässigt urval. Till exempel skulle det kunna ske med hjälp av
personallistor där namn slumpmässigt dras, men till följd av studiens tidsbrist var ett sådant urval
inte möjligt då det hade inneburit en ytterligare fördröjning innan empirin var insamlad. På så vis
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ansågs urvalet av intervjupersoner ske på bästa möjliga vis i förhållande till studiens resurser.

5.8. Generaliserbarhet och överförbarhet
Studiens resultat kan inte generaliseras gentemot andra behandlingshem, eller ens hela
behandlingshemmet som studien utfördes på. För att lyckas med det hade medarbetare från fler
avdelningar behövt delta i studien, något som inte var möjligt denna gången utifrån de resurser
som fanns att tillgå. Däremot kan resultaten överföras på enskilda avdelningar med liknande
förutsättningar som den avdelning där föreliggande studie utfördes. Kombinationen av djupare
intervjuer och frågeformulär med hög svarsfrekvens ger studien hög validitet och tillförlitlighet.
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6. Resultatanalys
Nedan följer det resultat som har analyserats fram enligt tidigare nämnda metod. Resultaten har
kategoriserats för att på ett tydligt vis kunna kopplas till studiens frågeställningar.

6.1. Makt i förhållande till arbetskontexten
Följande kategori belyser informanternas förutsättningar för och upplevelser av makt ur olika
perspektiv. Kategorin syftar därmed till att belysa relevant empiri i förhållande till studiens första
frågeställning.
6.1.1. Relationer inom arbetskontexten
Det framgår från intervjuerna att relationerna till de unga männen utgör grunden för det arbete
som informanterna utför och är viktiga för arbetets resultat. Att hålla på det man har sagt och stå
fast vid det är en förutsättning för att kunna skapa relationer till de unga männen.
“...alltså det är relationen först och främst som är den som bär, det är den som gör att det jag
säger liksom i slutändan blir nånting värt.” Max
Vidare så framställs erfarenheter och kunskaper i den professionella rollen som viktiga för att
främja relationen till de unga männen. Framförallt lyfter Robin och Max att hur oroligt det än är
och blir i situationer på arbetsplatsen så behöver personalen vara trygga i sina roller ut mot de
unga männen. Egenskaper som nämns är framförallt att vara respektingivande, förutsägbar och
tydlig för att de unga männen skall veta att de kan lita på vad medarbetarna säger i alla
situationer.
“... det är jätteviktigt, att dom vet att det jag säger det kan dom lita på.” Max
“.. Genom att man står kvar och är envis så tror jag att man tillslut kan få ett förtroende av
grabbarna och relation.” Robin
Robin och Max belyser att flexibilitet är ett krav för att kunna utföra arbetet på avdelningen på
bästa vis. Medarbetarna behöver kunna sätta gränser, men också vara mjuka, följsamma och ha
roligt tillsammans med de unga männen emellanåt.
“… man får se hur ungdomens schema ser ut för dagen, se om de aktiviteter som är inplanerat för
honom, om det är bra för honom, eller om det inte främjar honom. Kommer han att lugna sig eller
kommer det att försämra eller vara för tufft för honom.” Robin
Flexibiliteten kan förstås i förhållande till resultat från frågeformulären, där samtliga informanter
angav att deras arbete kräver mycket samarbete med andra människor. Samarbetet behöver därför
ske i såväl relationerna mellan medarbetarna själva samt mellan medarbetarna och de unga
männen för att arbetet skall kunna utföras på bästa möjliga vis.
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6.1.2. Makt ur ett över- och underordnat perspektiv
I hetsiga situationer beskrivs det av Max och Robin som extra viktigt att kunna skilja de unga
männen åt för att samtala med dem var och en. Informanternas makt upplevs olika beroende på
om de unga männen vistas i grupp eller enskilt. Max beskriver upplevelsen av att vara
underordnad i den större gruppen bland annat genom följande citat.
“... i ett enskilt samtal så har jag mycket lättare att motivera pojken än vad jag har i, när det
samtalet liksom sker inför dom andra pojkarna, man kan alltså se en skillnad menar jag… “ Max
Särskilt i hetsiga situationer anses det därför extra viktigt att kunna skilja de unga männen åt för
att på så vis lättare kunna samtala, lugna och arbeta förebyggande för att stärka upplevelsen av
makt i situationen.
Vikten av det organisatoriska stödet lyfts också som en förutsättning för upplevelsen av makt i
arbetskontexten. Utan att vidare gå in på vilka speciella lagar och regler som finns på
arbetsplatsen nämner framförallt Robin dessa som ett stöd. Reglerna på avdelningen används för
att på ett tydligt vis sätta gränser för de unga männen och därigenom stärka upplevelsen av makt
ur ett överordnat perspektiv.
“...tar stöd av ramarna och reglerna för att neka handlingen hos ungdomen…” “... om man följer
våra regler på avdelningen kan man få en bra relation.” Robin
Av resultaten från intervjuerna framgår det att det är viktigt att skapa relationer till de unga
männen, men att relationerna inte får vara alltför nära eftersom de unga männen då kan vilja att
informanterna bryter eller tänjer på gränser. En nära relation kan på så vis riskera att placera
informanterna som underordnade, medan utnyttjande av stöd och regler bidrar till tydliga gränser
och en större upplevelse av makt i relationen.

6.2. Upplevelser som ökar och minskar handlingsutrymmet
6.2.1. Tidigare erfarenheter skapar handlingsutrymme
Som intervjupersonerna Max och Robin på avdelningen lyfter så kan de unga männens olika
handlingar speglas av deras bakgrund och vad de har varit med om innan de blev omhändertagna
och förflyttade till behandlingshemmet. Det framkom även att några av de unga männen har en
bakgrund där de inte har fått lära sig vad som är rätt eller fel i samhället eller hur man ska
förhålla sig till lagar och regler som finns i den kontext som de befinner sig i. Max beskriver
informanternas arbete och betydelse för de unga männen.
“Vi står för nånting annat tänker jag, det här grundläggande, det här första… det som mina barn
har kunnat i kanske många många år, som dom inte har fått med sig. Att få va med liksom och
skriva om…” Max
De unga männens bakgrund återspeglas därmed i deras handlingar som i vissa fall kan vara
manipulativa eller hotfulla mot såväl fysisk inredning, de andra unga männen och de anställda på
behandlingshemmet. Detta stöds också av resultat från frågeformulären där elva
av de anställda som någon gång upplevt hot eller hot om våld anger att det då har varit från de
unga männen på avdelningen. Två informanter angav att de sällan eller aldrig upplevde våld eller
25

Karolin Eriksson & Linda Luts

Pedagogikens forskningsarbete, 15hp
Kandidatuppsats

hot om våld på arbetsplatsen och fyllde därför inte i följdfrågan om från vem.
Intervjuerna berör de professionella erfarenheterna som en lärprocess. Flertalet gånger nämner
Robin och Max hur tidigare erfarenheter har en avgörande roll när det uppkommer oroliga
situationer. Erfarenheterna handlar också om att vara uppmärksam på de unga männen på
avdelningen för att lättare kunna förebygga oroligheter genom att samtala.
“...det känns i luften vissa dagar. Om man har en överlämning så kan det kännas i luften eller i
stämningen, det blir spänt på något sätt. Pratar då med kollegorna, att idag känns det som om det
kan hända något, så vi måste vara på tårna!” Robin
Både Robin och Max beskriver att lärande har underlättat hanteringen av hot från de unga
männen. Tidigare erfarenheter har bidragit till kunskap kring vad som bör tas på allvar, men
också kring vad som endast sägs på grund av att den unga mannen är upprörd.
“... jag tänker, jag känner att det inte påverkar mig så mycket längre, att man kanske blir lite
luttrad på något vis... Att det rinner av en på ett annat sätt nu än vad det gjorde i början…” Max
De unga männens olika bakgrund och uppväxt kan betraktas vara en förutsättning som präglar
informanternas handlingsutrymme. Utifrån egna erfarenheter som informanterna har skaffat sig
så ökar och minskar handlingsutrymmet på olika sätt i relation till de unga männen.
6.2.2. Förutsättningar och främjande av handlingsutrymmet
Intervjuerna lyfter olika metoder och regler som förutsättningar för arbetsmiljön och även då det
handlingsutrymme medarbetarna upplever i förhållande till de unga männen. De metoder som
mest framhålls är att kommunicera med de övriga kollegorna om situationer som uppstår. Då
lyfter både Robin och Max vikten av att i grupp reflektera över vad som hänt i situationen, vad
varje medarbetare ser och uppmärksammar, samt vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Detta
kan betraktas som en form av kollektivt handlingsutrymme, där informanterna förlitar sig på
varandra för att vara tydliga och konsekventa. På så vis främjas också relationen till de unga
männen.
“... att man liksom samlas och så pratar vi en minut, att nu ser jag det här, vad ser du? Okej, jag
uppmärksammar det här, då gör vi så här… “ Max
Vidare lyfter Robin och Max tidsperspektivet som en förutsättning och begränsning för det
kollektiva handlingsutrymmet. Flera gånger under intervjuerna poängteras det att arbetsmiljön
kan förändras väldigt fort och att det i hetsiga eller oroliga situationer sätts större krav på enskilda
uppfattningar, erfarenheter och kompetenser hos varje informant.
“... att man många gånger har haft ett behov av att organisera sig, prata ihop sig att “vad är det vi
ser?”, så att det blir ju lite subjektivt då... att när jag springer på det jag tycker är mest angeläget,
när du egentligen uppmärksammar något annat.... “ Max
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6.3. Upplevelser av arbetskontexten i förhållande till hälsa
Följande kategori syftar till att lyfta studiens fynd med relevans för hälsa och på så vis belysa de
resultat som är kopplade till den tredje frågeställningen.
6.3.1. Stöd och trygghet i förhållande till hälsa
Under intervjuerna lyfts vikten av att i efterhand få möjlighet att reflektera över de situationer
som uppstår på arbetsplatsen. Att få feedback rörande hur man själv agerade samt att ge feedback
till andra medarbetare framstår som viktiga aspekter för det sociala stödet. Framförallt framstår
kollegorna som extra viktiga för hälsans skull. Max beskriver behovet av att prata med sina
kollegor, som alltså sträcker sig även utanför arbetstiden.
“... man har ju sina kollegor som man pratar med, väldigt mycket, privat liksom blir det ju…
oftast så hinner man inte prata så mycket på jobbet om det som rör jobbet” Max
På frågan om medarbetarna hade en bra balans mellan privatliv och arbetsliv angav elva att det
stämde precis eller stämde till stor del, medan en angav att det stämde till viss del och ytterligare
en att det stämde till liten del.
Vidare framkommer det att medarbetarna jobbar väldigt tätt ihop och förlitar sig på varandra för
att känna sig trygga i arbetsrollen, men också för att kunna diskutera och få bekräftelse på
handlingar i vissa situationer.
“...viktigt att personal sluter upp så att man känner att man har stöd från personalen.” Robin
Kopplat till hälsa så nämner Max att medarbetarna har tillgång till både psykolog och
trygghetsgrupp på behandlingshemmet som stöd för att hantera situationer och incidenter som
sker. Robin lyfter dock det individuella ansvar varje medarbetare har att själv göra såväl
kollegorna som chefen medvetna om när behovet finns av stöd för att hantera intryck och
upplevelser.
“... om man inte har lätt att prata om hur man känner kan det bli svårt, och svårt för andra att se
det…” Robin
6.3.2. Den viktiga tiden för återhämtning
Robin och Max upplever stundtals att personalen på avdelningen har så mycket att göra att de
arbetar utifrån prioriteringar, att man agerar utifrån vad som är viktigast att göra i stunden och att
man då inte arbetar långsiktigt utan tänker på vad som är viktigt här och nu. Upplevelser i
situationen och tidigare erfarenheter avgör i de hektiska stunderna vilka prioriteringar som
behöver göras.
“... det blir väldigt högljutt, väldigt stimmigt, väldigt rörigt. Folk som springer, och då menar jag
både personal och ungdomar, att man springer på olika bollar... Därför att det hela tiden är
bränder att släcka…” Max
I relation till de hektiska stunderna och perioderna nämner Robin vikten av återhämtning för att
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må bra och orka med arbetet.
“... lite tid att hämta andan men att sitta med ett par grabbar i någon timma utan att man blir
avbruten är viktigt.” Robin
Återhämtningen är enligt Robin och Max då en förutsättning för att orka med arbetet och
påverkar då också hälsan. Samtidigt anger elva informanter i frågeformuläret att deras
arbetsbelastning har ökat mycket de senaste två åren, medan två informanter inte har arbetet
tillräckligt länge för att kunna uppskatta frågan. I förhållande till ökad arbetsbelastning är då
återhämtning en viktig faktor för att kunna främja hälsan.
6.3.3. Olika perspektiv på meningen med arbetet
I intervjuerna framkommer det att personalen upplever att nyttan med arbetet är att hjälpa de
unga männen att samla ihop och skapa en struktur i livet, vilket bidrar till att medarbetarna
känner att de orkar och upplever motivation i arbetet. Tolv informanter angav i frågeformuläret
att de alltid eller ofta det senaste halvåret har upplevt sitt arbete som viktigt och meningsfullt,
medan en informant angav ibland. Resultat från frågeformuläret visade även att nio informanter
upplever att de ofta ger mer än vad de får tillbaka i arbetet. Vidare framkommer det under
intervjuerna att Max och Robins perspektiv på nyttan skiljer sig åt och är väldigt individuella
uppfattningar.
“...en period då det inte är så mycket våld och hot om våld kan det vara väldigt trevligt att arbeta
här också. Man kan se framsteg hos ungdomar, det är roligt. “ Robin
“...eller om man träffar en ungdom som man har haft här som hälsar, och får bekräftelse om att
man är omtyckt. Många ungdomar gillar att vara hos oss även fast det låter konstigt. Vi har haft
ungdomar som har blivit förflyttade men som säger att det vill tillbaka till *avdelningen*.” Robin
“Så fort man har sin kruka här, då flyttar man. och det säger ju lite grann om vilket skick som
man är i när man kommer hit, så det som driver en, om det är att vara med och plantera de här
fröna och liksom se saker växa, då är man på fel plats.” Max
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7. Diskussion
Nedan följer en diskussion kring studiens resultatanalys i förhållande till tidigare forskning,
teoretisk referensram och frågeställningar. Det utförs även en diskussion kring studiens
metodavsnitt. Kapitlet avslutas genom en sammanfattning med återkoppling till syftet och genom
att redovisa lämpliga förslag på vidare forskning.
I ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2010) lyfter sker lärandet i sociala kontexter. I
förhållande till dessa kontexter lär och anpassar sig individen för att utvecklas och överleva,
varpå de tidigare erfarenheterna är en form av utgångspunkt när individen sedan vistas i nya
kontexter. Utifrån detta förstår vi att det kan vara skillnader i olika sociala sammanhang som har
lett till att de unga männen har hamnat på den låsta avdelningen. Att som medarbetare vara
flexibel och anpassa sig efter olika förutsättningar som de unga männen bidrar med är därför
också en komplex uppgift eftersom det kan finnas väldigt olika uppfattningar och upplevelser att
ta hänsyn till. Intervjupersonerna nämner att det kan finnas olika uppfattningar om vad som är
rätt och fel, samt beskriver sitt arbete som att vara med och skriva om grundläggande kunskaper i
förhållande till den sociala kontext de unga männen nu befinner sig i. Informanterna behöver
således anpassa sig, varpå det blir intressant att betrakta hur medarbetarna upplever relationen till
de unga männen som en förutsättning för det lärande som kan ske.

7.1. Upplevelse av makt till följd av relationer
I följande stycke diskuteras resultatanalysen i förhållande till teorier och tidigare forskning med
relevans för den första forskningsfrågan.
Relationerna till de unga männen samt till de andra medarbetarna utgör förutsättningar för hur
personalen ska förhålla sig till arbetsmiljön. Resultatanalysen berör relationen mellan
informanterna och de unga männen ur ett maktperspektiv. Framförallt framhålls att medarbetarna
har lättare att påverka de unga männen i situationer där de är ensamma i förhållande till
situationer när de unga männen vistas i grupp. Upplevelserna är relevanta att förstå i förhållande
till begreppen positionsmakt och mikropolitik för att på så vis belysa informanternas upplevelse
av makt inom arbetskontexten.
Positionsmakt syftar till en ledares högre position i hierarkin inom en organisation (Önnevik,
2010) och på så vis kan det dras paralleller till mikropolitik som Wästerfors (2009) beskriver
finns inom fängelsemiljöer. När en ung man är ensam har således medarbetaren större makt att
påverka individen, en högre position i hierarkin eller som Wästerfors (2009) beskriver att
medarbetaren har mer "tyngd" inom mikropolitiken. Däremot i situationer med flera unga män så
har inte en ensam medarbetare samma makt, utan kan snarare upplevas vara underordnad. Det
blir tydligt att makt skapas i relationer och till följd av det också förändras i samband med
relationerna, något som därmed beror på vilka som befinner sig i kontexten. Därför är det viktigt
för informanterna att kunna plocka de unga männen åt sidan en och en för att på så vis kunna
uppleva att det är lättare att handskas med hetsiga situationer. För att kunna göra detta krävs det
såväl tillräckligt med personal, som rumsliga möjligheter i form av ytor och rum. Eftersom
omorganisationen innebar fler unga män på avdelningens yta innebar det också en begränsad
möjlighet att ta enskilda individer åt sidan. På så sätt spelar ett ökat antal unga män och de
rumsliga förutsättningarna roll för informanternas möjlighet till upplevelse av makt i
arbetskontexten. För att kunna beskriva och synliggöra upplevelsen av makt i relation till de unga
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männen behöver påverkansfaktorer också tas i beaktande som förutsättningar för relationerna
inom arbetskontexten.
De rådande relationerna skapar både makt och möjligheter för de anställda att påverka, men även
risker för att själva vara underordnade och bli påverkade av de unga männen. I resultatanalysen
framkommer även att en för nära relation mellan informanterna och de unga männen på
avdelningen kan utgöra ett hot för informanternas upplevelse av makt, då de unga männen
stundtals kan ifrågasätta och vilja ha särskilda förmåner. I dessa situationer utmanas och
ifrågasätts informanternas positionsmakt och “tyngd” till förmån för de unga männen. Har då
informanterna kunskap och vet vad de kan förvänta sig av situationen har de också en möjlighet
att agera för att få ett övertag och behålla upplevelsen av makt. Då blir det också intressant att
väga in det stöd informanterna upplever från organisationen i form av ramar och regler som en
faktor som stärker informanternas upplevelse av makt. Stödet kan ge informanterna större
upplevelse av makt då reglerna framförallt framhålls som en hjälp för att sätta gränser och vara
tydlig i relationen till de unga männen. Samtidigt skapas makten i en relation också i förhållande
till den struktur som finns, varpå de ramar och regler som informanterna lyfter både är stöd och
förutsättningar för upplevelsen av makt i relation till de unga männen. Varken makt eller
mikropolitik är därför några konstanta fenomen utan förändras beroende på sammanhanget och
hur individerna däri väljer att agera.
Vidare framstår samarbete som en väldigt viktig tillgång för det arbete informanterna utför.
Informanterna förlitar sig mycket på varandras kompetenser och erfarenheter i arbetet, vilket
upplevs som ett stort stöd i relationen till de unga männen. Relationen till de andra medarbetarna
utgör också en faktor som kan öka eller minska informanternas upplevelse av makt. Detta blir
intressant att betrakta i förhållande till det perspektiv på samarbete som dosReis & Davarya
(2008) lyfter i sin studie. Författarna menar då att det inte är helt tydligt om medarbetarna i
hetsiga situationer inom en fängelsemiljö uppskattar att andra medarbetare kliver in för att hjälpa
till att hantera situationen. Både Robin och Max framställer kollegorna som en avgörande och
uppskattad trygghet framförallt i hetsiga situationer, vilket ur den aspekten kompletterar och
fördjupar dosReis och Davaryas (2008) perspektiv på det samarbete som sker mellan
medarbetarna. Om vi däremot betraktar detta i förhållande till mikropolitik så framstår
diskussionen annorlunda. En medarbetare som byter av eller kliver in i en hetsig situation kan ur
detta perspektiv, medvetet eller omedvetet, underminera sin kollega. Det blir framförallt känsligt
i förhållande till hur de unga männen uppfattar situationen, men är också en individuell
upplevelse mellan medarbetarna som kan påverka deras relation. Alltså beror det på situationen
och individerna om ett sådant samarbete verkligen främjar eller hämmar upplevelsen av makt i
relation till de unga männen, vilket därför utgör en intressant aspekt att undersöka ytterligare.
Ovanstående resonemang om relationernas betydelse för informanternas upplevelse av makt i
förhållande till arbetskontexten utgör förutsättningar för hur informanterna upplever sitt
handlingsutrymme i förhållande till de unga männen. Som Wertsch (1998) belyser så är
handlingsutrymme något som påverkar interaktionen mellan människor och då även
maktrelationen, varpå följande avsnitt om informanternas upplevelse av handlingsutrymme har
betydelse för upplevelsen av makt.
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7.2. Informanternas handlingsutrymme utifrån erfarenheter
I följande stycke diskuteras resultatanalysen i förhållande till teorier och tidigare forskning med
relevans för den andra forskningsfrågan.
Informanternas upplevelse av handlingsutrymme i förhållande till de unga männen kan betraktas
öka med tidens gång då erfarenheter förvärvas. Framförallt blir det tydligt i de situationer då
informanterna hanterar hot från de unga männen. Max belyser att erfarenheter har lett till att hot
och kränkningar från de unga männen inte påverkar i samma utsträckning som tidigare, medan
Robin belyser att erfarenheterna har skapat ett slags filter som sållar bland hoten. Erfarenheterna
är ur ett sociokulturellt perspektiv exempel på att lärande sker i sociala sammanhang (Säljö,
2010), något som har lett till att informanternas handlingsutrymme har utvidgats med tiden.
Informanternas upplevelser av lärande och erfarenhet kan betraktas som en ökad medvetenhet om
vad arbetskontexten förväntar och kräver. Informanterna har utvecklat kunskap kring vad de ska
förvänta sig från de unga männen. Hur de ska förhålla sig till förväntningarna har bidragit till ett
ökat handlingsutrymme som har lett till en lättare anpassning för att kunna hantera situationer på
bästa sätt. Genom erfarenhet, kunskap och medvetenhet utvecklar alltså informanterna ett större
handlingsutrymme.
Samma resonemang skulle kunna appliceras på de unga männens lärande och därmed få
betydelse för informanternas handlingsutrymme. De unga männen vistas på avdelningen en
begränsad period för att sedan förflyttas vidare, något som både kan öka och minska
informanternas handlingsutrymme. Handlingsutrymmet kan betraktas öka eftersom de unga
männen inte har samma möjlighet som informanterna att utveckla en medvetenhet inom
kontexten eftersom de vistas där en begränsad tid. Samtidigt kan det även begränsa
handlingsutrymmet eftersom det ständigt innebär nya relationer att förhålla och anpassa arbetet
till.
Om begreppet praktikgemenskap ska kopplas till sammanhanget så kan informanterna således
betraktas utgöra någon form av grundläggande struktur, medan de unga männen kommer och går
med jämna mellanrum allt eftersom lärande sker och framsteg görs. Wenger (1998) belyser att
praktikgemenskaper strävar efter gemensamma mål och varar så länge intresse för gemenskapen
finns hos medlemmarna. Alltså kan det ifrågasättas om de unga männen och informanterna
verkligen utgör en praktikgemenskap tillsammans, då de unga männen är omhändertagna med
stöd av lagen till skillnad från informanterna som arbetar där. På så vis kan det tänkas finnas två
praktikgemenskaper där de unga männen utgör en, medan informanterna utgör en annan,
eftersom intressen och mål kan tänkas skilja sig åt. Däremot sker lärande mellan både de unga
männen och informanterna. Eftersom Wenger (1998) menar att lärande är en form av egendom
som skapas inom gemenskapen så kan vi ändå dra slutsatsen att både de unga männen och
informanterna då befinner sig i en praktikgemenskap tillsammans där det gemensamma målet
och engagemanget leder till de unga männens utveckling och förflyttning.
I resultatanalysen lyfts flexibilitet och samarbete som viktiga faktorer för arbetsmiljön, förmågor
som kan betraktas som ett resultat av det som Wenger (1998) menar är praktikgemenskaper. En
praktikgemenskap förutsätter att det finns relationer, men är samtidigt något som bidrar till att
relationer utvecklas i ett socialt samspel. Relationer i sig är alltså också en förutsättning för
handlingsutrymmet. En god relation skapar större förutsättningar för att kunna influera och
påverka och därmed fler valmöjligheter i handlingsutrymmet, samtidigt som den inte får blir för
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god eftersom den då riskerar att ifrågasätta medarbetarens handlingsutrymme.
Handlingsutrymmet föder därför också relationer, det ena leder till och förutsätter därför det
andra.
Resultatanalysen berör tid och personal som en förutsättning för informanternas
handlingsutrymme. Genom att samlas, reflektera och diskutera specifika situationer får
informanterna en möjlighet att utveckla ett större handlingsutrymme eftersom fler upplevelser
och perspektiv kan synliggöras i grupp. Dock kan tidsbrist och hetsiga situationer leda till att
enskilda informanter behöver förlita sig på sina egna upplevelser och uppfattningar för att handla
i situationer och på så vis skapa ett begränsat handlingsutrymme i jämförelse med de kollektiva
diskussionerna. Som det framkom av frågeformulären ansåg merparten av informanter att
arbetsbelastningen har ökat de två senaste åren, något som därmed kan ha bidragit till ett
begränsat handlingsutrymme. Upplevelserna i sig utgör då en form av subjektivt
handlingsutrymme för den enskilda medarbetaren som söker igenom sina alternativa möjligheter
att handla. Det innebär att de personliga egenskaperna och erfarenheterna är viktiga
förutsättningar för handlingsutrymmet, eftersom det ofta förekommer stressiga och hetsiga
situationer som varje individ subjektivt behöver bedöma. På så vis kan det betraktas finnas ett
kollektivt och ett individuellt handlingsutrymme utifrån upplevelser och medvetenheter i
situationen.

7.3. Hälsofrämjande metoder på arbetsplatsen
Studiens resultat stödjer den problematik som även Woodall (2007) belyser, att medarbetare i
vissa tillfällen behöver kunna vara auktoritära och tydliga samtidigt som de i andra tillfällen
behöver vara mer mjuka och flexibla. Alltså att kunna anpassa sig utifrån kontexten som råder på
behandlingshemmet är en främjande aspekt för informanternas egen hälsa. Möjligheten och
kunskapen att kunna vara ombytlig i förhållande till den sociala situationens omständigheter kan
ge goda effekter för den egna hälsan.
Som vi har argumenterat för tidigare så förhåller sig individer till det sociala sammanhanget
utifrån tidigare erfarenheter. Det blir då upp till medarbetarna att anpassa sig efter de unga
männen, för att så gott det är möjligt skapa förutsättningar för att hantera de reaktioner som kan
uppstå. Erfarenheter om flexibilitet och anpassning kan då leda till att lättare kunna hantera
hektiska situationer. Anpassningen blir därför en form av medierad handling och kan alltså
kopplas till makt och möjligheten att påverka de unga männen att göra sådant som de annars inte
skulle gjort. Flexibilitet är alltså mer eller mindre nödvändigt för personal som arbetar inom
komplexta miljöer, likt behandlingshemmet och är därav en förutsättning för främjande av hälsan
som också är relaterat till makt och handlingsutrymme. Det är framförallt tydligt i förhållande till
vad dosReis och Davarya (2008) lyfter, att det finns sätt för personal att prata och handskas med
ungdomar för att dämpa ett aggressivt beteende. På så vis kan risken för hetsiga situationer och
aggressivitet minskas, något som också främjar hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Genom
att vara flexibel och anpassa sig kan därför aggressiva situationer undvikas och hälsan främjas till
exempel genom en ökad medvetenhet och upplevelse av makt.
Informanterna belyser vikten av socialt stöd, att få och kunna diskutera och reflektera
arbetssituationer med medarbetarna, något som inte alltid hinns med under arbetstid. Detta blir
extra intressant att förstå i förhållande till resultat från frågeformuläret där det framkom
att merparten ansåg sig ha en bra balans mellan privatliv och arbetsliv. En möjlig aspekt är då att
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behovet av socialt stöd från kollegorna är viktigare för upplevelsen av balansen mellan privatliv
och arbetsliv än vad de faktiska arbetstiderna är.
För att ytterligare belysa informanternas upplevelser i förhållande till hälsa är det relevant att
diskutera resultat kring upplevelser som berör arbetsrollen.
Avdi och Sudipto (2012) nämner att arbete inom fängelsemiljöer kan påverka självständighet och
arbetstillfredsställelse, något som både bekräftas och ifrågasätts av föreliggande studie.
Merparten av informanterna upplever en ökad arbetsbelastning de senaste två åren, något som
kan ha bidragit till att nio av informanterna anser att de ofta ger mer än de får tillbaka. På så vis
kan miljön betraktas påverka arbetstillfredsställelsen negativt. Trots detta så anser samtliga
medarbetare att arbetet ofta eller alltid är meningsfullt då de känner att ungdomarna lyssnar och
att kontakten däremellan är ett givande inslag. Merparten av informanterna anser även att
kollegorna respekterar deras kompetens och alltid eller ofta känner sig trygg i sin arbetsroll, något
som i positiv bemärkelse kan bidra till självständighet i arbetsrollen.
Trots ökad arbetsbelastning kan ändå upplevelsen av relationerna på arbetsplatsen bidra till att
nyttan och meningen med arbetet kan leda till en upplevelse av god balans mellan privatliv och
arbetsliv. Vidare är relationerna på arbetsplatsen en del av det sociala välbefinnande som enligt
WHO (1948) utgör en förutsättning för upplevelsen av hälsa. Eftersom intervjupersonernas
upplevelser av meningen och nyttan med arbetet skiljde sig åt är det inte helt självklart vad det är
som bidrar till dessa upplevelser, men som ändå är ett viktigt område för hälsan på arbetsplatsen.
Därav är det även ett område som skulle kunna utforskas ytterligare.

7.4. Metoddiskussion
Hassmén och Hassmén (2008) nämner att metodtriangulering genom en kombination av
kvalitativa och kvantitativa metoder kan vara problematiskt att använda sig av vid de tillfällen
metoderna genererar motstridiga resultat. Detta med tanke på att metoderna genererar data ur
olika aspekter (Ibid.). Till viss del är kritiken relevant att lyfta i förhållande till vår egen studie
utifrån det sätt vi valde att använda resultaten. Eftersom studiens fokus är på informanternas
upplevelser blev framförallt det kvalitativa materialet från de två djupintervjuerna centralt för
studiens resultatanalys och diskussion. Valet att stödja upp det kvalitativa materialet med
deskriptiv statistik bidrog till en större möjlighet att generalisera studien i förhållande till hela
arbetsplatsen. Vid de tillfällen de kvalitativa och kvantitativa resultaten skiljde sig åt valde vi att
diskutera och problematisera skillnaderna i förhållande till den litteratur vi valt att förhålla oss till,
för att på så vis belysa relevanta områden för framtida forskning. Eftersom vald
metodtrianguleringen belyste olika aspekter av samma fenomen behövde därför inte heller en
bristande överensstämmelse mellan resultaten vara en följd av en bristande validitet (Hassmén &
Hassmén, 2008). Utifrån ovanstående resonemang var alltså valet av metodtriangulering ingen
anledning att ifrågasätta studiens validitet, utan snarare ett sätt att finna relevanta områden för
djupare intervjuer, kunna generalisera studiens resultat och för att synliggöra fortsatt forskning.
Frågeformuläret innehåller genomgående fem svarsalternativ på vardera fråga. Eftersom
frågeformuläret utvecklades i förhållande till syfte och frågeställningar var det centrala att få en
inblick i hur informanterna upplever sin vardag på arbetsplatsen. Detta resulterade i
svarsalternativ som bland annat sträckte sig mellan “alltid” till “aldrig” och från “stämmer precis”
till “stämmer inte alls”. Hur mycket eller ofta varje svarsalternativ verkligen innebar blev då en
33

Karolin Eriksson & Linda Luts

Pedagogikens forskningsarbete, 15hp
Kandidatuppsats

individuell tolkning av varje informant, något som kan innebära svårigheter och en risk för
eventuella felmätningar eftersom uppfattningarna mellan informanterna kan skilja sig. Denna
data kan därför inte användas för att med säkerhet beskriva exakta antal och definitioner kring
informanternas upplevelser i studiens slutliga resultat. I förhållande till studiens syfte och
frågeställningar så var inte det relevant heller eftersom det var upplevelser av arbetskontexten
som var i fokus. Tydliga antal i skalornas svarsalternativ hade genererat intressant, konkret
information men genererar ingen data i förhållande till hur medarbetarna upplever fenomenet.
Alltså var det nödvändigt att redan från början låta informanterna själva lägga in den individuella
tolkningen för att sedan kunna dra generella slutsatser utifrån hela gruppen. Det var även en
aspekt som gjorde frågeformuläret mer kvalitativt och på så vis lättare kunde användas i relation
till empirin från intervjuerna.

7.5 Slutsats och vidare forskning
Upplevelsen av makt är ett föränderligt fenomen som uppstår och är beroende av relationer i en
kontext. Beroende på individuella förhållningssätt framstår informanternas upplevelse av makt
som ett resultat av ramar och regler, men också av samarbete och kommunikation mellan
individer.
Kopplingen mellan handlingsutrymme och makt i relationer har klargjorts tidigare i studien och
kräver inga fler förtydliganden. Det framgår att tidigare erfarenheter på gott och ont har betydelse
för det upplevda handlingsutrymmet i en relation. En slutsats är att det kollektiva
handlingsutrymmet upplevs större än det individuella och att den största makten ligger i
kompetensen hos arbetslaget tillsammans. Efter att ha tagit hänsyn till en komplicerad
arbetskontext är det däremot inte sagt att de individuella erfarenheterna, upplevelserna och
handlingarna är mindre viktiga.
Arbetsmiljön på behandlingshemmet är speciell, varpå det krävs en viss karaktär för att utföra
arbetet framgångsrikt. Att arbeta för att främja relationer inom en arbetsmiljö som på ett så
tydligt vis förutsätts av dessa relationer är även att arbeta främjande för både medarbetarnas och
de unga männens hälsa. Makt och handlingsutrymme är beroende av flexibilitet, något som i sin
tur påverkar upplevelsen av trygghet och därmed också den hälsa som är relaterad till
arbetskontexten.
Som förslag på vidare forskning ges rekommendationen att använda sig av informanter från flera
avdelningar för att på så sätt kunna uttrycka sig om upplevelser och förhållanden som i större
utsträckning berör hela behandlingshem. Även relationer som är relaterade till könsroller är en
intressant aspekt att undersöka ytterligare i förhållande till dessa komplicerade kontexter, något
som inom ramarna för föreliggande studie inte var möjligt att göra.
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Bilagor
Bilaga 1. Följebrev
Hej!
Vi heter Karolin Eriksson och Linda Luts och vi läser sista terminen på Hälsopedagogiskt
program på Högskolan i Halmstad. I vårt examensarbete skriver vi om ett medarbetarperspektiv
på arbetsplatsen och vi skulle vara jätteglada om du ville bidra med dina upplevelser till vårt
arbete.
Din medverkan är helt frivillig men dina svar är viktiga för oss för att få tillförlitliga och
användbara resultat som underlag för diskussion och utveckling.
De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt. Er chef kommer att både lämna ut och samla in
enkäterna i kuvert som du själv klistrat igen. Endast vi, Karolin och Linda, kommer att ha tillgång
till och hantera svaren. Resultaten redovisas i form av tabeller, diagram och i flytande text, där
ingen enskild persons svar kan utläsas.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på:
Karolin Eriksson: kareri12@student.hh.se
Linda Luts: linlut12@student.hh.se
Tack på förhand för din medverkan!
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Bilaga 3. Intervjuguide
Inledande frågor
Beskriv din arbetsroll och dina arbetsuppgifter
Vad har du för utbildning?
Uppmärksamhet
Vad tror du det är som gör att de unga männen lyssnar på dig?
Upplever du situationer när du känner att de unga männen inte lyssnar på dig? - vad kan det vara
för situationer? - utveckla, förklara
Hot & våld
Kan du beskriva en orolig situation på arbetsplatsen?
På vilket sätt upplever du våld eller hot om våld i de situationerna?
Hur hanterar du de våldsamma situationerna?
Varför?
Har du agerat annorlunda vid andra (liknande) tillfällen?
Vad har du för tillgångar när du hanterar våldsamma situationer?
Hur tycker du att de situationerna (våld/hot om våld) påverkar dig? - ( kopplat till hälsa?)
Stöd och trygghet
Vad är det som gör att du kan eller upplever att du kan hantera våld eller de hot om våld som du
kan bli utsatt för på arbetet?
Vad är det som gör att du känner dig trygg på arbetet?
Avslutningsfråga/-or:
På vilket sätt upplever du att kontakten med ungdomarna är ett givande inslag i ditt arbete?
Finns det några speciella regler eller dokument som du förhåller dig till i de situationerna?
Är det något du skulle vilja tillägga?
Följdfrågor:
Kan du utveckla det?
Hur menar du nu?
Berätta gärna mer…
På vilket sätt då?
Ge gärna exempel...

Karolin Eriksson & Linda Luts

Pedagogikens forskningsarbete, 15hp
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Bilaga 4. Analysmatris

Analysmatris intervjuer
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